
 چیعت؟ اظالنی جُانع ناىسگی غقب غُانل

 

 از کٌ جَان در ةاػتاب پیؼصفتَای ه تدُل از ةازناىسن ه جانػٌ یک در آن زنیيََای ه فيآهری ه رفاً ه تُظػٌ فقسان یػيی غقتهاىسگی،

 .اظت خصکت در ظصغت ةٌ اجتهاغی رفاً ه اقتؿاد ؾيػت، لداظ

 .تُظػٌ خال در ه ؾيػتی پیؼصفتَی ظُم، جَان یا فقیص: نیکييس تقعیم دظتٌ چيس ةٌ آىَا اقتؿادی پیؼصفت اظاس ةص را کؼُرٍا

 تصکیتی نیؼُد، ػيارتٌ غصب نػاؾص تهسن غيُان ةٌ آىچٌ... ه غلم تُلیس ه فيآهری ه ؾيػت ةعط ه گعتصش یػيی تُظػٌ چیعت؟ تُظػٌ

 ظیاظی دنُکصاظی ػَصىؼیيی، ه دهلت ه نلت نلیتگصایی ؾيػتی، اىقالب غقلی، فلعفَی ه غلُم رػس ظصنایَساری، نياظتات از اظت

 ػسً ذکص غُانلی پیؼصفت ه تُظػٌ ةصای.... ه ػَصهىسی ه نسىی خقُق ه ةؼص خقُق رغایت نسىی، جانػَی قاىُن، ه اىتزاةی نسرِن دهلِت

 .ػسٍاىس قلهساد ىیض تُظػٌ نُاىع اؾلیتصیو غُانل ٍهان کٌ اظت

 دفع غلت را، جُانع در فصٍيگ فقسان ىزتَکؼی، جانػَؼياظی ىظصیَی کصدن نطصح ةا ه نیساىيس فصٍيگ را تُظػٌ اؾلی غلت ةصری

 فصاٍاىی نقام قائم یػيی ایصان، تاریذ ىظیص کم نتفکصان ه ةضرگ ىزتگان از تو ده قاجار، غؿص در نثالو; داىعتَاىس آىَا ىاةُدی ه ىزتگان

 .رظیسىس قتل ةٌ آىَا هاالی تفکص پشیصش غسم ه جانػٌ در فصٍيگ فقسان راطص ةٌ انیصکتیص ران تقی نیصزا ه ظیسالُزراء

 ىظصیٌ، ایو ةصاظاس. ةصنیؼهصد تُظػٌ ه پیؼصفت غيؿص نَهتصیو را غلم ه نیساىس غلهی تُلیس ه غلم ةٌ نيُط را تُظػٌ دهم، ىظصیَی

 .نیساىس غلم افُل در را ناىسگی غقب غلت ىظص ایو. گصدد تُلیس اظت تُظػٌ آغاز کٌ غلم تا ػُد ایجاد ةایس داىؼهيسان پیسایغ زنیيَی

 ىظصیٌ، ایو. دارد تکیٌ اجتهاغی رهاىؼياظی ه ػزؿیت ىقغ ه اىعاىی ارزػَای ةص آن، اظاظی اؾل ه تُظػٌ فصآیيس درةارٍی ظُم ىظصیَی

 جُانع در کٌ اظت نػتقس ه نیساىس اجتهاغی ه فصدی ىُآهری ه رالقیت ه اىعاىی ارالق ه ىُیو ارزػَای هجُد را جانػٌ تُظػَی ػصط

 ه رالقیت ه پیؼصفت اىگیضٍی ؾاخب کٌ اىعاىَا ایيگُىٌ; اظت رػس نياظتات ظازىسٍی کٌ دارىس ةاهر را ارزػَایی اىعاىَا پیؼصفتٌ

 .کهیاةاىس غقتهاىسً جُانع در ٍعتيس، اةساغگصی

 ایو در. ةاػیم آگاً اظالنی کؼُرٍای گشػتَی ه تاریذ از تفؿیل ةٌ یا اجهال ةٌ نا کٌ اظت ضصهری کييسً، قاىع پاظذ ةٌ رظیسن ةصای

 تُظػٌ ػارؽ کٌ ةساىیم ه; ةاػیم داػتٌ تُجٌ ىیض تُظػٌ اظاظی غياؾص از یک ٍص ةٌ اظت الزم آىَا، تاریذ از کانل آگاٍی ةص غالهً راظتا

 ه ةُدً نقسار چٌ اظالم قتُل زنان در آىَا پیؼصفت ىهُدار ه ةُدً چٌ نیؼياظیم، اظالنی کؼُرٍای غيُان ةٌ نا اکيُن کٌ کؼُرٍا، ایو در

 ندسهدٍی آن در ىیض را انصهز پیؼصفتَی ه تُظػَیافتٌ کؼُرٍای هضع اظت الزم ٍهچيیو ه اظت؟ داػتٌ رهىسی چٌ ىیض اظالم از ةػس

 نیان ایو در ه کيیم ةصرظی اظالنی کؼُرٍای از را آىَا ظتقت زنان ه ظتقت غلت ه نقایعٌ اظالنی کؼُرٍای ةا ه کيیم نؼزؽ زناىی

 :دٍیم پاظذ ظؤاالتی ةٌ ةایس

 ىظص از( زرتؼت) ایصاىیان دیو ه نعیدیت ه یَُد نثل ظانی، دیگص ادیان آیا اظت؟ ةُدً اظالنی کؼُرٍای ناىسگی غقب غانل اظالم آیا

 ىهُدً دگصگُن را ادیان ةطو جُانع پیؼصفت ةصغکط، یا ةُدً، جانػٌ پیؼصفت ظتب ادیان ایو ندتُای آیا دارىس؟ تفاهت اظالم ةا ندتُا

 داػتَاىس؟ هضػی چٌ گصفتَاىس قصار اظالم جغصافیای اقلیم در کٌ کؼُرٍایی اظالم، از قتل ه اظت؟

 ةاليسً ه یافت پصهرش( رهم از ةزؼَایی ه اليَصیو ةیو ه ایصان) ةؼص تاریزی تهسىَای پصظاةقَتصیو زادگاً در ه کصد ظَُر نکٌ در اظالم

 ةُدىسه غؼیصٍای ه قتیلَای اجتهاغی زىسگی دارای ه ىساػتيس دررؼاىی چيسان تهسن آن اقُام ه ةُد غصةعتان اظالم ظَُر ندل. ػس

 دهم ةزغ ه کؼاهرزی ه خاؾلزیض نيطقَی در اظالم رػس ىزعت ةزغ. نیيگصیعتيس تدقیص دیسٍی ةٌ را نسىی ه نتصقی ه ػَصی زىسگی

 ةزغ ظٌ ایو. ةُد ظیاظی نتهصکض قسرت ظارتار ه قُنی هخست ه دیيی یگاىگی ایجاد اٍصم غيُان ةٌ ظُم ةزغ ه دانساری نيطقَی در



 ةٌ ىضدیک اليَصیو ةیو ظصزنیو. آنس دظت ةٌ راهرنیاىٌ نيطقَی در کٌ ةُد اظالم در ظیاظی ه اقتؿادی اظاظی دظتاهردٍای از نَم

 آغاز آىجا از ىُػتار ه رط ه نیکصد جهع جانػٌ یک در را نزتلف اقُام ه ةُد تهسىَایی ةصگیصىسٍی در نعیح نیالد از پیغ ظال 0333

 .اظت دیيی تهسن ةصدارد، در را ظُنصی تهسن کٌ( کيُىی غصاق) ىاخیٌ ایو تهسىَای جهلٌ از. ةُدىس کصدً ظَُر آىجا در ادیان ه ػسً

 اةصقسرت یک غيُان ةٌ ه ىهُد رػس ه ػس ةاليسً ةُدىس غصةعتان از نتهسىتص نصاتب ةٌ کٌ رهم انپصاطُری از ةزؼَایی ه ایصان فتح ةا اظالم

 قتیلَگصایی ه قُنیتَا ه پصاکيسگی ه تفصقٌ ه یافت ةصتصی اظالم ةصکت ةٌ جاٍلی غصب ه گصفتيس قصار آن تدتالؼػاع ادیان تهام ه ػس نطصح

 .آنس هجُد ةٌ اظالم جَان در لداظ ٍص از پیؼصفت ه رػس زنیيََای هخست ایو ظایَی در. رفت ةیو از


